
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உறவாடும் எழுத்துக்கள் 
- எந்தன் பேனாபவாடு 

 

~ ேகுதி – 4 ~ 

 

நவீன் ராஜ் தங்கபவல் 

 

  



 

உறவாடும் எழுத்துக்கள் 

- எந்தன் பேனாபவாடு….! 

 

 

 

பேரன்புமிக்க வாசகர்கபே, தங்களின் பேலான ஆதரவுக்கு 

என்றும் தலல வணங்குகிபறன். இபதா பேலும் ஒரு ேலைப்பு 

உங்களுக்காக உங்கள் லககளில் நீங்கள் அளித்த தன்னம்பிக்லகயின் 

பேரில். 

 

  தமிழின்ோல் நான் ககாண்ை ேற்று அேப்ேரியது அதன் 

விலேவாக இந்த நூலல இத்தலலப்பின் கீழ் பதர்ந்கதடுத்து 

உள்பேன்.  என் கவிகள் அலனத்தும், அது எழுதப்ேட்ை 

சூழ்நிலலயில் எந்தன் ேனப்போக்லக கோருத்பத 

அலேயப்கேற்றது. அத்தருணத்தில் தமிப ாடு எந்தன் பேனா 

ககாண்ை உறபவ, இக்கவிகள். 

 

  எண்ணங்கலே தமிழ் கோழியின் வழிபய வடித்துள்பேன். 

சற்று ேடித்துப் ோருங்கள். நிலறவாய் இருப்பின் வாழ்த்துங்கள், 

வேருகிபறன். குலறகள் இருப்பின் திருத்துங்கள், 

கற்றுக்ககாள்கிபறன். என் ேலைப்பு நிச்சயம் உங்களுக்கு பிடிக்கும் 

என்ற நம்பிக்லகயில்….! 

 

~ நவீன் ராஜ் தங்கபவல் 

 

  



உறவாடும் எழுத்துக்கள் - ஆசிரியர் ேற்றி 

 

நான் நவீன் ராஜ் தங்கபவல், பசலம் ோவட்ைம் 

ஆட்லையாம்ேட்டி கிராேத்லத பூர்வீகோய் ககாண்ைவன். இது 

எனது ஏ ாவது புத்தகம். எனது ஆறு புத்தகங்களுக்கும் உங்களின் 

அேப்ேரியா ஆதரலவ கண்டு உே ேகிழ்கிபறன். எனது ஏ ாவது 

நூலுக்கும் தங்கேது பேலான ஆதரலவ எதிர்ோர்கிபறன். 

 

கவிலதகள் எழுதுவது ேட்டுமின்றி அலத காகனாளியாகவும் 

இலணயதேத்தில் ேதிபவற்றம் கசய்து வருகிபறன். அந்த 

அலலவரிலசக்கும் தங்களின் பேலான ஆதரலவ பவண்டுகிபறன். 

 

எங்கும் தமிழ் – 

https://www.youtube.com/channel/UCJ71MmTbdtwTG8AzraXOZZA 

 

என்லன கதாைர்பு ககாள்ே – 8148266328 

மின்னஞ்சல் அனுப்ே – naveenrajthangavel@gmail.com  

https://www.youtube.com/channel/UCJ71MmTbdtwTG8AzraXOZZA


காப்புரிலேத் தகவல் 

 

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License 

 

நூலில் எந்த ஒரு ோறுதலும் கசய்ய அனுேதியில்லல என்ற 

நிேந்தலனயின் கீழ் ேதிப்புரிலே வ ங்கப்ேடுகிறது. 

 

இதலன விலலயில்லாேல் விநிபயாகிக்கபவா, அச்சிட்டு 

கவளியிடும் கசலவிலன ஈடுகட்டும் விதோக கட்ைணம் வசூலித்து 

விற்ேலன கசய்யபவா முழு உரிலே வ ங்கப்ேடுகிறது. 

 

You are free: to Share — to copy, distribute and transmit the work; to 

make commercial use of the work.  

Under the following conditions: 

Attribution — You must attribute the work in the manner specified by the author 

or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use 

of the work). 

No Derivative Works — You may not alter, transform, or build upon this work. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

சேர்ப்ேணம் 

 

காகிதங்கள் தந்த ேரங்களுக்கும்; 

எழுதுபகால் தந்த உல ப்ோளிக்கும்; 

கோழி தந்த தமிழுக்கும்; 

கருத்துக்கள் தந்த சமூகத்திற்கும்; 

 

ஊக்கம் தந்த நண்ேர்களுக்கும்; 

ேலைக்கும் ஆற்றல் தந்த இலறவனுக்கும்; 

பில கள் திருத்தி தந்த கவிஞருக்கும்; 

        இத்கதாகுப்பிலன அன்பினால் சேர்ப்பிக்கிபறன்….! 

  



உலைந்த கண்ணாடிச் சில்லாக 

 

எத்தலனபயா இருக்கோன  

சூழ்நிலலகலே சந்தித்திருக்கிபறன்.... 

 

ஒவ்கவாரு சூழ்நிலலயிலும் 

என் ேனம் 

உலைந்த கண்ணாடிச் சில்லாக.... 

 

ஒவ்கவாரு சில்லிலும் 

என்னவள் பின்ேம் 

இறுக்கோன சூழ்நிலலகள் 

அலனத்லதயும் கநருக்கோக ோற்றிவிட்ைாள்...!!! 

 

  



விலகிச்கசல்கிபறன் 

 

விலகிச் கசல்கிபறன் 

பதா லேபய - நான்  

விலகிச் கசல்கிபறன்.... 

 

தவறாக எண்ண பவண்ைாம் - என்லன; 

ஏபதா சமூக இலைகவளியாம் 

விசக் கிருமியின் ேரவலாம்.... 

 

கண்ைம் விட்டு கண்ைம் வந்தது 

ோந்தர் தன்லே  

ேண்ணுலகம் விட்டு விண்ணுலகம் அனுப்ே 

தடுப்பு ேருந்தும் இல்லல  

எதிர்ப்பு ேருந்தும் இல்லல 

இருந்தும் ஒரு ேருந்து அருேருந்தாய் 

சமூக இலைகவளியாய்.... 

 

கலைபிடிப்போம் 

விலகி இருப்போம்.... 

காலம் ோறும் 

அப்போது கூடி வாழ்பவாம்  

ஒற்றுலேபயாடு...!!! 

 

  



ேனித நைோட்ைம் இல்லாத பூமி 

 

ஓரறிவு முதல் 

ஐந்தறிவு வலர 

ககாண்ை ஜீவராசிகள் அலனத்தும் 

சுதந்திரம் கேற்று விட்ைன 

ஆறறிவு ககாண்ை ேனிதனிைம்.... 

 

இயற்லகக்கு அழிவில்லல 

அழிக்க நிலனத்தால் 

ேனிதா உனக்கு இைமில்லல 

இப்புவிதன்னில்...!!! 

 

 

  



உலகின் கலைசி ேனிதனாய் நான் இருந்தால் 

 

கண்விழித்துப் ோர்க்கும் கநாடி 

கனவுகள் கேவு போனது போல் 

ேனிதன் இல்லா உலகோய் 

என்னுலகம் இருக்குோனால் 

தயக்கமின்றி ோதம் ேணிபவன் 

இயற்லகயின் முன்.... 

 

ேனிதர்கள் ஆற்றிய தவறுக்காய்; 

ேனிதர்களில் இறுதியானவானாய்; 

ேனித வர்க்கத்தின் சார்ோய்.... 

 

கோறுத்துக்ககாள் இயற்லகபய 

கசய்த தவறுக்கும் 

நிகழ்ந்த அதர்ேத்திற்கும்...!!! 

 

  



பூமி சு லும் வலர 

 

அன்பே,  

உன் மீது  

நான் ககாண்ை காதல்  

எது வலர நீடிக்கும் என்கிறாய்...? 

பகள்வி வாக்கியோய்...! 

 

 

என் கசவ்வாய் கோழிகளில் 

சத்தியம் உலரக்கிபறன், 

பூமியும் சு ன்று  

நிற்கும் வலர என்று. 

முற்று வாக்கியோய்...!!! 

 

  



காத்திருப்பு 

 

நித்தமும் காத்திருக்கிபறன் 

பேர பக உன் வருலகக்காக... 

 

காத்திருக்கும் கநாடிகயல்லாம் 

கற்ேலனத் துலணபயாடு 

கவிேலர் கதாடுக்கிபறன் - ோலலயாய் 

கற்ேலன முடிவில் 

கலரயாேல் நீயும் வந்துவிட்ைாள் 

காத்திருக்காேல் சூட்டுகிபறன் - ோலலலய...!!! 

 

  



சலிக்க சலிக்க பேசி தீர்த்தபின் 

 

எத்தலனபயா தருணங்களில் 

அமுதகோழி ககாண்டு அன்லே  

கோழிந்து இருக்லகயில் 

இன்னும் பேச பவண்டும் என்று 

எண்ணம் உதிக்கத்தான் கசய்கிறது...! 

 

சலிக்க சலிக்க பேசினாலும் 

அன்பே 

உன் விழி கண்டு 

பேசும் இச்லச குலறந்தோடில்லல......!!! 

 

  



அலேதியான இரவுகள் 

 

நிசப்தோன இரவுகளில்  

கார் இருளும் 

ஊலேத் கதன்றலும் 

ஆர்ப்ோட்ைமின்றி சலசலக்கிறது...!!! 

 

  



எழுத நிலனத்த வரிகலே ேறந்துவிட்பைன் 

 

என் இதயத்லத  

திருடியபதாடு நின்று இருக்கலாம்.... 

 

ேயக்கும் விழி பநாக்கி 

என் வார்த்லதகலேயும் திருடிவிட்ைாய்; 

ேறதி என்னும் ோலய ககாண்டு...! 

 

உன்லன வர்ணிக்க வார்த்லதகலே 

இனி எவரிைம்  

யாசகம் கேருபவன்...? 

 

கள்வி ேகபே, 

நீபய திருப்பி தந்து விடு...!!! 

 

 

 

 

  



வார்த்லதகள் பிரிந்திருக்கிறது 

 

வ க்காடு ேன்றத்தில் வ க்கு  

ஒன்று கதாடுக்கிபறன்.... 

 

வார்த்லதகள் அலனத்தும் 

காகிதபோடு இலணய ேறுப்ேதால்.... 

 

அரசனும் தீர்ப்பு ஒன்று தருகிறான் 

உன்னவபோடு நீயும் பசர்ந்தால் 

வார்த்லதகளும் காகிதங்கபோடு இலணயும்...!!! 

 

  



கற்ேலனகளும் கனவுகளும் 

 

கற்ேலனகள்  

எந்தன் எண்ணத்தில் உதிப்ேலவ...! 

 

கனவுகள் 

எந்தன் பேனாவில் உதிப்ேலவ...! 

 

 

  



பவண்ைாம் என்று கவறுத்தலவகள் 

 

இன்று பவண்ைாம்  

என்று கவறுப்ேலவகயல்லாம் 

என்பறா ஒரு நாள் 

என் பிடித்தோனலவயாய் இருந்தலவ...!!! 

 

 

 

  



யாரும் பதைாத கோழுதில் 

 

 

அண்ைம் முழுதும்  

ேனிதர்கள் கவற்றுக் காகிதத்லத  

ேட்டுபே பதடுகின்றனர்  

அனுதினமும்  

ேணம் எனும் கேயரில்.... 

 

நான் சற்று வித்தியாசோனவன் 

பதடுவது ேணத்லத அல்ல 

அன்லே...!!! 

 

 

  



புத்தம் புதிதாய் ஓர் உலகம் 

 

 

சம்ேதம் 

என்ற ஒரு வார்த்லத போதும்; 

 

புத்தம் புதியதாய் ஓர் உலகம் 

உனக்காய் ேலைத்துவிடுபவன் 

நீயும் நானும் 

காதல் உலா சுற்றித் திரிய...!!! 

 

  



ஊரைங்கு நாட்கள் 

 

அரசாங்கம் அறிவித்தது ஊரைங்கு என்று 

எனக்கு ேட்டுபே கதரியும் 

இது ஊரைங்கு அல்ல 

சிலறவாசம்...!!! 

 

நண்ேர்கள் இல்லா வீதிகள் 

ஆரவாரமில்லாத கதருக்கள் 

ேயான அலேதி 

திரும்பும் திலசகயல்லாம்.... 

 

என்லன நாபன உணருகிபறன் 

ஏன் இந்த பிறவி என்று.... 

 

கவிலதகளும் கிறுக்குகிபறன் 

பவறு பவலல கதரியாது என்று.... 

 

என்று முடியும் இந்த ஊரைங்கு...!!! 

 

  



பதடி அலலயும் விழிகளில் 

 

எண்ண அலலகள் அலனத்தும்  

உன்லன எண்ணிபய 

அலச போடுகிறது.... 

 

நீ வரும் வழி ோர்த்து 

என் விழிகளும் 

காத்திருக்கிறது...!!! 

 

  



ோலதகயங்கும் சிதறிக் கிைக்கிறது 

 

 

நீண்ை தார்ச்சாலலயில் 

ஒரு கநடும்ேயணம்  

கோடி நலையாய் 

உன் கரம் ேற்றி.... 

 

ோலத எங்கும்  

உவலேகளும் உருவகங்களும் 

சிதறிக் கிைக்கிறது 

உன்லனப்ேற்றி கவி எழுத 

நானும் முற்ேடுகிபறன்...!!! 

 

  



காகிதப் பூக்கள் 

 

 

கவிகலேத் தீட்டுகிபறன் காகிதத்தில் 

அக்காகிதம் ககாண்டு உருவாக்குகிபறன்  

வண்ண பூக்கலே.... 

 

எனில்  

இது காகித பூக்கோ...? 

இல்லல கவிலத பூக்கோ...? 

 

நீபய கசால்லிவிடு அகிலத்திற்கு...!!! 

 

 

  



சுதந்திரம் 

 

சேயம் சிலவற்றில் 

யாலரயும் தீண்ைாேல் 

இருப்ேபத சுதந்திரம்.... 

 

நாம் அடுத்தவருக்கு 

அளிக்கும் சுதந்திரம்.... 

 

யாலரயும் தீண்ைாேல் 

கசல்லும் அலலகள் போல...!!! 

 

 

  



பதன்கூடு 

 

இலறவன் அளித்த 

என் வாழ்வும்  

பதன்கூடு போல தான்... 

 

அ கிய நிலனவுகலே 

பதன் கசாட்டுக்கோய்  

பசகரிக்கிபறன் - என்  

இதயக் கூட்டில்.... 

 

அவ்வப்போது அோவாலசயும்  

வருகிறது தீ ேந்தத்துைன்...!!! 

 

 

  



ே லல போல 

 

தங்லகயின் பசட்லைலய  

அனுதினமும் ரசிக்கிபறன் 

நித்தம் அவள்  

ே லல போல் நைந்து ககாள்வதால்.... 

 

பகாேமும் ககாள்கிறாள் 

ோசமும் ககாள்கிறாள் 

ஊைலும் ககாள்கிறாள் 

ோசாங்கும் ககாள்கிறாள் 

நித்தம் என்லனயும் ககால்கிறாள்.... 

 

அ கு கு ந்லத போல்; 

எனில் என் ே லல அவேல்லவா...!!! 

 

  



உறக்கத்லத பதடும் விழிகளுக்கு கதரியாது 

 

என்னவலேத் பதடும்  

என் இரவுகள் சுகோனது.... 

 

இலத  

என் விழிகள் அறியாது 

என் உறக்கம் அறியாது 

எனில் 

என் இதயம் ேட்டுபே அறியும்...!!! 

 

  



 

இலர பதடும் ேறலவயாய் 

 

உயர உயர ேறக்கிபறன் 

சிறகுகள் வலித்தாலும் 

கால்கள் தேர்ந்தாலும் 

ேறப்ேலத ேட்டும் நிறுத்தவில்லல 

 

என் லட்சியம் 

என்னவளின் ேகிழ்ச்சி 

அலத அலையும்வலர 

உயர உயர ேறப்பேன்  

இலரபதடும் ேறலவயாய் 

ேறப்ேலத நிறுத்த ோட்பைன்...!!! 

 

 

  



ஆதிேனிதன் 

 

ேனிதன் ேனிதனாய் வாழ்ந்ததும்; 

ேனிதபநயம் ோறாேல் வாழ்ந்ததும்; 

ேற்பறாலர சாராேல் வாழ்ந்ததும்; 

ேற்போர் புரியாேல் வாழ்ந்ததும்; 

ேண்லண திருைாேல் வாழ்ந்ததும்; 

ேனிதன், ஆதி ேனிதன் தாபன. ...!!! 

 

 

  



உண்லேயான பநசம் என்ேது 

 

பநசம்,  

இதயம் சார்ந்தது; 

புரிதல் சார்ந்தது; 

உேவியல் சார்ந்தது; 

நிலனவுகள் சார்ந்தது...! 

 

பநசிக்கும் உயிர்  

கதாலலவில் இருப்பினும் 

அருகில் இருப்பினும் 

உண்லேயான பநசம் ககாள்பவாம்...!!! 

 

 

  



ஒபர ஒரு நாள் 

 

உன் ேடி சாயும்  

வரம் பவண்டும்.... 

பின் ேரணம் வரும் 

முன் வலர 

பவண்டிய வரம்  

தினம் பவண்டும்...!!! 

 

  



மூடிய விழிகளுக்குள் எலதபயா பதடுகிறாய் 

 

கரங்கள் நான்கும் 

இலணந்த தருணம்.... 

 

மூடிய விழிகபோடு  

எலத பதடுகிறாய்...? 

 

என்லனயா...? 

இல்லல, 

என்னுள் உன்லனயா...? 

 

  



இரவில் ஒளிரும் விேக்குகள் 

 

விண்மீன்கலே பூமியில் 

பேற்ேரப்பில் 

லவத்தவன் நாபன.... 

 

இரவில் ஒளிரும் 

அகல் விேக்குகோய்… 

 

  



ேனநிம்ேதி 

 

 

அலலபேசி இல்லா தருணம்; 

ஆழி அலலகலே ரசிக்கும் தருணம்; 

இன்ேம் உணர்ந்த தருணம்; 

ஈதல் அளிக்கும் தருணம்; 

உயலவ ேயணிக்கும் தருணம்; 

ஊழ்கம் கசய்யும் தருணம்; 

எழிலிலய இரசிக்கும் தருணம்; 

ஏழ்லேயாய் வாழும் தருணம்; 

ஐயுறவு நீக்கிய தருணம்; 

ஒன்னலரும் ேதிக்கும் தருணம்; 

ஓகம் கசய்யும் தருணம்; 

ஔவியம் இல்லா தருணம்; 

 

ேன நிம்ேதிலய அளிக்கும் தருணம்...!!! 

 

 

  



பகாடி நட்சத்திரங்கள் மின்ன 

 

அவள் வருலகயில், 

பிரேஞ்சம் முழுவதும் உள்ே 

நட்சத்திரங்கள் அலனத்தும் 

கவட்கி தலல குனிந்தது... 

 

தம்லே விை அ கான பிரகாசம் 

பூமிதனில் உள்ேது என்று...!!! 

 

  



இயல்பு வாழ்க்லக 

 

எத்தலனபயா கனவுகள்  

அனுதினமும் - என்  

வாழ்க்லகலய ேற்றி.... 

 

அத்தலனயும் கோய்யாக்குகிறது 

காலச்சக்கரம்...! 

இதுதான் இயல்ோன வாழ்க்லக  

என்று அ காய் உலரக்கிறது...!!! 

 

  



ேல க் காற்றும் ேண் வாசமும் 

 

ஈரடுக்கு ோடியில் 

குளிர் சாதன அலரயில் 

வசதியாய் வாழ்ந்கதன்ன.... 

 

ேல  வரும் தருணம் ேட்டும் 

கசாந்த ஊர் ேண்வாசம் 

ேறந்துதான் போயிடுபோ...!!! 

 

  



எதிர்காலம் 

 

காலத்தின் ேரிசாய் 

கிலைத்த உறவு நீ.... 

 

நட்கேனும் ேந்தம் ககாண்டு 

இவ்வுலகில் வலம் வந்பதாம்; 

திருேண ேந்தம் ஒன்று  

நம்லேயும் பிரித்தது.... 

 

பேசிய வார்த்லதகளும்  

ே கிய நிலனவுகளும் 

சுகோய் இன்னும்  

இருக்கிறது இதயத்தில்.... 

 

எதிர்காலம் வினவுகிறது 

ேந்தம் கதாைருோ என்று.... 

ேதில் கசால்லவியலா தவிக்கிபறன் 

நட்பே கசால்லிவிடு...!!! 

 

 

  



என்னிைம் ஒரு கதாடுவானம் 

 

என் கதாடுவானம்  

இவ்லவயகத்தில்  

ஏபதா ஒரு மூலலயில் 

எனக்காக காத்திருக்கிறது.... 

 

என் கதாடுவானம் 

என்னால் கதாை  

முடியா தூரத்தில்...!!! 

 

  



விலத 

 

நற்கவிகலே விலதக்கிபறன் இவ்லவயகத்தில் 

கவித் திறன் பேம்ேை அல்ல 

அன்லன தமிழுக்கு 

புகழ் பசர்த்திை...!!! 

 

  



இரவல் புன்னலக 

 

இரவல் வாங்கும் ே க்கம்  

எனக்கு இல்லல; 

இருந்தும் பகட்கிபறன் 

ஓர் இரவல்.... 

 

விலலேதிப்ேற்ற புன்னலகலய 

விலலயாய் ககாடுத்துவிடு 

என் காதலுக்கு...!!! 

 

 

  



காலல முதல் ோலல வலர 

 

காலல முதல் ோலல வலர 

பநரம் ேட்டும் சு ல்கிறது; 

நான் ேட்டும் 

இருந்த இைத்தில் இருந்தேடி; 

 

ஊரைங்லகக் கழிக்கிபறன்...!!! 

 

  



புன்னலகயில் பதடுகிபறன் 

 

எதிர் வரும் வாழ்க்லகலய 

நித்தமும் பதடுகிபறன் 

சலிக்காேல் அனுதினமும்... 

 

புன்னலகத் துலணபயாடு...!!! 

 

  



கோழுதுகோக்கு 

 

நித்தமும் உல க்கிபறன் 

சத்தபே இல்லாேல்  

நித்தமும் உல க்கிபறன் 

எலன காக்க...! 

 

கோழுதுபோக்காய் உல க்கிபறன் 

எவரும் அறியாேல் 

கோழுதுபோக்காய் உல க்கிபறன் 

தமில க் காக்க...!!! 

 

  



நிலனவுகள் பின்பனாக்கி நகர 

 

 

ஒற்லறயாய் ேயணிக்கிபறன் 

கநடும் சாலலயில்... 

நிலனவுகள் அலனத்தும்  

பின்பனாக்கி நகர 

எம் கண்கள் இரண்டும் 

கண்ணீரில் ததும்ே 

 

உதடுகள் ேட்டும்  

வினவுகிறது எதிர்காலத்திைம்.... 

 

இதில் அந்த நிலனவுகள்  

மீண்டும் கிலைக்குோ...? 

 

  



நலைோலத ேனிதர்கள் 

 

 

நலைோலத ேனிதர்கள் 

நம்பிக்லக தருகின்றனர் 

வாழ்வியலல வா .... 

 

இன்லறய தினம்  

இன்பறாடு போகட்டும் 

நாலேய தினம் 

நம்போடு வரட்டும் என்று...!!! 

 

  



இரவும் நிலவும் அறியும் 

 

காரிருளிலும் கவண்ேதியும் 

ேட்டுபே அறியும் 

எந்தன் ரகசியங்கலே...!!! 

 

  



ஈர்ப்பு 

 

அண்ைபே  

ஈர்ப்பு விலசயின் அடிப்ேலை 

அதில் 

நீயும் நானுபே சாட்சி.... 

 

இப்ேடி இருக்க, 

உன் மீது ஈர்ப்பு வந்ததற்கு 

காரணம் பகட்கிறாய்; 

பகாேம் ககாள்கிறாய்; 

என்ன விந்லதயடி...!!! 

 

  



வரோய் நீ வந்தால் 

 

என்னவபே, 

என் வாழ்க்லக வசந்தோக்க 

வரோய் நீ வந்தால்; 

உன் ஆலண நிலறபவற்றும் 

பசவகனாய் நான் இருப்பேன்...! 

 

ேரணம் முன்  

கநருங்கும் வலர 

இதயத்தில் சுேந்திருப்பேன்...!!! 

 

 

  



வீடு 

 

நிரந்தரேற்றது 

இதுநாள்வலரயில் - வீடு  

நிரந்தரேற்றது.... 

 

விடுதி வாழ்க்லக 

ஊர் சுற்றும் பிரயாணம் 

ேணியின் நிர்ேந்தம் 

இலவகபோடு பிலணந்த பின் 

வீடு நிரந்தரேற்றது - எனக்கு  

இதுநாள்வலரயில்....!!! 

 

  



வலி தாங்கும் இதயம் 

 

இத்தலன காலோய் 

எத்தலனபயா வலிகலே  

தாங்கி விட்பைன்.... 

 

என் இதயம்  

ேரத்துப் போய்விட்ைது.... 

 

இனி எத்தலன  

வலிகலேயும் தாங்கும்; 

வலி தாங்கும் இதயோய்...!!! 

 

 

  



கதாழில்நுட்ேம் 

 

மின்னணு உலகத்தில் 

கதாழில்நுட்ேம்  

ேனித கற்ேலனக்கு  

எட்ைா விந்லதகள் புரிகிறது...! 

 

ஏபனா, 

சில சேயம் 

இயற்லகயின் முன்  

ேண்டியிட்பை கிைக்கிறது...! 

 

கதாழில்நுட்ேம் ேயில்பவாம் 

இயற்லகயின் வாயிலாய்...!!! 

 

  



எழுத நிலனக்கும் கோகதல்லாம் 

 

ஒவ்கவாரு முலறயும்  

பேனா எடுத்து 

எழுத நிலனக்கும் போகதல்லாம் 

தவறாேல் வந்து விடுகிறது 

உன்லனப் ேற்றிய நிலனவுகளும் 

எதிர்காலம் ேற்றிய சிந்தலனகளும்.... 

 

என்ன கசய்வது 

உன்லனயும் என்லனயும் 

பிரிக்க முடியவில்லல தான் 

அன்லனத் தமிப  

உன்லன ேறந்தால் 

எந்தன் பேனாபவ  

என்லன ககால்லும்...!!! 

 

  



நட்சத்திரங்கள் கசால்லும் கலதகளில் 

 

கோட்லை ோடியில் 

ோய்விரித்து ேடுக்லகயில் 

என்லன அ காய்  

உறங்க லவக்கிறது 

விண்மீன்கள்...! 

 

வாழ்வியல் கலதகலே 

நல்கலண்ணங்கோய் 

என் ேனதில் ஓை லவத்து...!!! 

 

  



பேரன்பு 

 

எந்தன் வாழ்வியலில், 

என் சகாக்களிைம்  

நான் காட்டுவது 

அன்பு ேட்டுபே.... 

 

ஆனால்  

தங்லகபய, 

உன்னிைம் நான் காட்டியது 

பேரன்பு...!!! 

 

  



உங்கள் ேலைப்புகலே கவளியிைலாபே 

 

உங்கள் ேலைப்புகலே மின்னூலாக இங்கு கவளியிைலாம். 

1. எங்கள் திட்ைம் ேற்றி – http://freetamilebooks.com/about-the-project/ 

தமிழில் காகணாளி – http://www.youtube.com/watch?v=Mu_OVA4qY8I 

2.  ேலைப்புகலே யாவரும் ேகிரும் உரிலே தரும் கிரிபயட்டிவ் 

காேன்ஸ் உரிேம் ேற்றி – 

கிரிபயட்டிவ் காேன்ஸ் உரிலே – ஒரு அறிமுகம் 

http://www.kaniyam.com/introduction-to-creative-commons-licenses/ 

http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101 

https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses 

உங்கள் விருப்ோன கிரிபயட்டிவ் காேன்ஸ் உரிேத்லத இங்பக 

பதர்ந்கதடுக்கலாம். 

http://creativecommons.org/choose/ 

  

3.பேற்கண்ைவற்லற ோர்த்த / ேடித்த பின், உங்கள் ேலைப்புகலே 

மின்னூலாக ோற்ற 

பின்வரும் தகவல்கலே எங்களுக்கு அனுப்ேவும். 

1. நூலின் கேயர் 

2. நூல் அறிமுக உலர 

3. நூல் ஆசிரியர் அறிமுக உலர 

4. உங்கள் விருப்ோன கிரிபயட்டிவ் காேன்ஸ் உரிேம் 

5. நூல் – text / html / LibreOffice odt/ MS office doc 
வடிவங்களில்.  அல்லது வலலப்ேதிவு / இலணய தேங்களில் 

உள்ே கட்டுலரகளில் கதாடுப்புகள் (url) 

இவற்லற freetamilebooksteam@gmail.com க்கு மின்னஞ்சல் 

அனுப்ேவும். 

விலரவில் மின்னூல் உருவாக்கி கவளியிடுபவாம். 

——————————————————————————————————– 

http://freetamilebooks.com/about-the-project/
http://www.youtube.com/watch?v=Mu_OVA4qY8I
http://www.kaniyam.com/introduction-to-creative-commons-licenses/
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
http://creativecommons.org/choose/
mailto:freetamilebooksteam@gmail.com


நீங்களும் மின்னூல் உருவாக்கிை உதவலாம். 

மின்னூல் எப்ேடி உருவாக்குகிபறாம்?  – 

தமிழில் காகணாளி – https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhRs 

இதன் உலர வடிவம் ஆங்கிலத்தில் – http://bit.ly/create-ebook 

எங்கள் மின்னஞ்சல் குழுவில் இலணந்து உதவலாம். 

https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhRs
http://bit.ly/create-ebook
http://freetamilebooks.com/how-to-publish-your-works-here/%20https:/groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks


Free Tamil Ebooks - எங்கலேப் ேற்றி 

 

மின்புத்தகங்கலேப் ேடிக்க உதவும் கருவிகள்: 

மின்புத்தகங்கலேப் ேடிப்ேதற்ககன்பற லகயிபலபய லவத்துக் 

ககாள்ேக்கூடிய ேல கருவிகள் தற்போது சந்லதயில் வந்துவிட்ைன. 

Kindle, Nook, Android Tablets போன்றலவ இவற்றில் கேரும்ேங்கு 

வகிக்கின்றன. இத்தலகய கருவிகளின் ேதிப்பு தற்போது 4000 முதல் 

6000 ரூோய் வலர குலறந்துள்ேன. எனபவ கேரும்ோன்லேயான 

ேக்கள் தற்போது இதலன வாங்கி வருகின்றனர். 

ஆங்கிலத்திலுள்ே மின்புத்தகங்கள்: 

ஆங்கிலத்தில் லட்சக்கணக்கான மின்புத்தகங்கள் தற்போது 

கிலைக்கப் கேறுகின்றன. அலவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. போன்ற 

வடிவங்களில் இருப்ேதால், அவற்லற பேற்கூறிய கருவிகலேக் 

ககாண்டு நாம் ேடித்துவிைலாம். 

தமிழிலுள்ே மின்புத்தகங்கள்: 

தமிழில் சமீேத்திய புத்தகங்ககேல்லாம் நேக்கு மின்புத்தகங்கோக 

கிலைக்கப்கேறுவதில்லல. ProjectMadurai.com எனும் குழு தமிழில் 

மின்புத்தகங்கலே கவளியிடுவதற்கான ஒர் உன்னத பசலவயில் 

ஈடுேட்டுள்ேது. இந்தக் குழு இதுவலர வ ங்கியுள்ே தமிழ் 

மின்புத்தகங்கள் அலனத்தும் PublicDomain-ல் உள்ேன. ஆனால் 

இலவ மிகவும் ேல ய புத்தகங்கள். 

சமீேத்திய புத்தகங்கள் ஏதும் இங்கு கிலைக்கப்கேறுவதில்லல. 

எனபவ ஒரு தமிழ் வாசகர் பேற்கூறிய “மின்புத்தகங்கலேப் ேடிக்க 

உதவும் கருவிகலே” வாங்கும்போது, அவரால் எந்த ஒரு தமிழ் 

புத்தகத்லதயும் இலவசோகப் கேற முடியாது. 

சமீேத்திய புத்தகங்கலே தமிழில் கேறுவது எப்ேடி? 

சமீேகாலோக ேல்பவறு எழுத்தாேர்களும், ேதிவர்களும், சமீேத்திய 

நிகழ்வுகலேப் ேற்றிய விவரங்கலேத் தமிழில் எழுதத் 

கதாைங்கியுள்ேனர். அலவ இலக்கியம், விலேயாட்டு, கலாச்சாரம், 

உணவு, சினிோ, அரசியல், புலகப்ேைக்கலல, வணிகம் ேற்றும் 



தகவல் கதாழில்நுட்ேம் போன்ற ேல்பவறு தலலப்புகளின் கீழ் 

அலேகின்றன. 

நாம் அவற்லறகயல்லாம் ஒன்றாகச் பசர்த்து தமிழ் 

மின்புத்தகங்கலே உருவாக்க உள்போம். 

அவ்வாறு உருவாக்கப்ேட்ை மின்புத்தகங்கள் Creative Commons 

எனும் உரிேத்தின் கீழ் கவளியிைப்ேடும். இவ்வாறு 

கவளியிடுவதன் மூலம் அந்தப் புத்தகத்லத எழுதிய மூல 

ஆசிரியருக்கான உரிலேகள் சட்ைரீதியாகப் 

ோதுகாக்கப்ேடுகின்றன. அபத பநரத்தில் அந்த மின்புத்தகங்கலே 

யார் பவண்டுோனாலும், யாருக்கு பவண்டுோனாலும், இலவசோக 

வ ங்கலாம். 

எனபவ தமிழ் ேடிக்கும் வாசகர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் சமீேத்திய 

தமிழ் மின்புத்தகங்கலே இலவசோகபவ கேற்றுக் ககாள்ே 

முடியும். 

தமிழிலிருக்கும் எந்த வலலப்ேதிவிலிருந்து பவண்டுோனாலும் 

ேதிவுகலே எடுக்கலாோ? 

கூைாது. 

ஒவ்கவாரு வலலப்ேதிவும் அதற்ககன்பற ஒருசில அனுேதிகலேப் 

கேற்றிருக்கும். ஒரு வலலப்ேதிவின் ஆசிரியர் அவரது ேதிப்புகலே 

“யார் பவண்டுோனாலும் ேயன்ேடுத்தலாம்” என்று 

குறிப்பிட்டிருந்தால் ேட்டுபே அதலன நாம் ேயன்ேடுத்த முடியும். 

அதாவது “Creative Commons” எனும் உரிேத்தின் கீழ் வரும் 

ேதிப்புகலே ேட்டுபே நாம் ேயன்ேடுத்த முடியும். 

அப்ேடி இல்லாேல் “All Rights Reserved” எனும் உரிேத்தின் கீழ் 

இருக்கும் ேதிப்புகலே நம்ோல் ேயன்ேடுத்த முடியாது. 

பவண்டுோனால் “All Rights Reserved” என்று விேங்கும் 

வலலப்ேதிவுகலேக் ககாண்டிருக்கும் ஆசிரியருக்கு அவரது 

ேதிப்புகலே “Creative Commons” உரிேத்தின் கீழ் கவளியிைக்பகாரி 

நாம் நேது பவண்டுபகாலேத் கதரிவிக்கலாம். பேலும் அவரது 

ேலைப்புகள் அலனத்தும் அவருலைய கேயரின் கீப  தான் 

கவளியிைப்ேடும் எனும் உறுதிலயயும் நாம் அளிக்க பவண்டும். 



கோதுவாக புதுப்புது ேதிவுகலே உருவாக்குபவாருக்கு அவர்கேது 

ேதிவுகள் நிலறய வாசகர்கலேச் கசன்றலைய பவண்டும் என்ற 

எண்ணம் இருக்கும். நாம் அவர்கேது ேலைப்புகலே எடுத்து 

இலவச மின்புத்தகங்கோக வ ங்குவதற்கு நேக்கு 

அவர்கள் அனுேதியளித்தால், உண்லேயாகபவ அவர்கேது 

ேலைப்புகள் கேரும்ோன்லேயான ேக்கலேச் கசன்றலையும். 

வாசகர்களுக்கும் நிலறய புத்தகங்கள் ேடிப்ேதற்குக் கிலைக்கும் 

வாசகர்கள் ஆசிரியர்களின் வலலப்ேதிவு முகவரிகளில் கூை 

அவர்களுலைய ேலைப்புகலே பதடிக் கண்டுபிடித்து ேடிக்கலாம். 

ஆனால் நாங்கள் வாசகர்களின் சிரேத்லதக் குலறக்கும் வண்ணம் 

ஆசிரியர்களின் சிதறிய வலலப்ேதிவுகலே ஒன்றாக இலணத்து ஒரு 

முழு மின்புத்தகங்கோக உருவாக்கும் பவலலலயச் கசய்கிபறாம். 

பேலும் அவ்வாறு உருவாக்கப்ேட்ை புத்தகங்கலே 

“மின்புத்தகங்கலேப் ேடிக்க உதவும் கருவிகள்”-க்கு ஏற்ற வண்ணம் 

வடிவலேக்கும் பவலலலயயும் கசய்கிபறாம். 

FreeTamilEbooks.com 

இந்த வலலத்தேத்தில்தான் பின்வரும் வடிவலேப்பில் 

மின்புத்தகங்கள் காணப்ேடும். 

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT 

இந்த வலலதேத்திலிருந்து யார் பவண்டுோனாலும் 

மின்புத்தகங்கலே இலவசோகப் ேதிவிறக்கம்(download) கசய்து 

ககாள்ேலாம். 

அவ்வாறு ேதிவிறக்கம்(download) கசய்யப்ேட்ை புத்தகங்கலே 

யாருக்கு பவண்டுோனாலும் இலவசோக வ ங்கலாம். 

இதில் நீங்கள் ேங்களிக்க விரும்புகிறீர்கோ? 

நீங்கள் கசய்யபவண்டியகதல்லாம் தமிழில் எழுதப்ேட்டிருக்கும் 

வலலப்ேதிவுகளிலிருந்து ேதிவுகலே 

எடுத்து, அவற்லற LibreOffice/MS Office போன்ற wordprocessor-ல் 

போட்டு ஓர் எளிய மின்புத்தகோக ோற்றி எங்களுக்கு அனுப்ேவும். 

அவ்வேவுதான்! 

பேலும் சில ேங்களிப்புகள் பின்வருோறு: 



1. ஒருசில ேதிவர்கள்/எழுத்தாேர்களுக்கு அவர்கேது 

ேலைப்புகலே “Creative Commons” உரிேத்தின்கீழ் 

கவளியிைக்பகாரி மின்னஞ்சல் அனுப்புதல் 

2. தன்னார்வலர்கோல் அனுப்ேப்ேட்ை மின்புத்தகங்களின் 

உரிலேகலேயும் தரத்லதயும் ேரிபசாதித்தல் 

3. பசாதலனகள் முடிந்து அனுேதி வ ங்கப்ேட்ை தரோன 
மின்புத்தகங்கலே நேது வலலதேத்தில் ேதிபவற்றம் கசய்தல் 

விருப்ேமுள்ேவர்கள் freetamilebooksteam@gmail.com எனும் 

முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்ேவும். 

இந்தத் திட்ைத்தின் மூலம் ேணம் சம்ோதிப்ேவர்கள் யார்? 

யாருமில்லல. 

இந்த வலலத்தேம் முழுக்க தன்னார்வலர்கோல் கசயல்ேடுகின்ற 

ஒரு வலலத்தேம் ஆகும். இதன் ஒபர பநாக்கம் என்னகவனில் 

தமிழில் நிலறய மின்புத்தகங்கலே உருவாக்குவதும், அவற்லற 

இலவசோக ேயனர்களுக்கு வ ங்குவதுபே ஆகும். 

பேலும் இவ்வாறு உருவாக்கப்ேட்ை மின்புத்தகங்கள், ebook reader 

ஏற்றுக்ககாள்ளும் வடிவலேப்பில் அலேயும். 

இத்திட்ைத்தால் ேதிப்புகலே எழுதிக்ககாடுக்கும் 

ஆசிரியர்/ேதிவருக்கு என்ன லாேம்? 

ஆசிரியர்/ேதிவர்கள் இத்திட்ைத்தின் மூலம் எந்தவிதோன 

கதாலகயும் கேறப்போவதில்லல. ஏகனனில், அவர்கள் புதிதாக 

இதற்ககன்று எந்தஒரு ேதிலவயும் எழுதித்தரப்போவதில்லல. 

ஏற்கனபவ அவர்கள் எழுதி கவளியிட்டிருக்கும் ேதிவுகலே 

எடுத்துத்தான் நாம் மின்புத்தகோக கவளியிைப்போகிபறாம். 

அதாவது அவரவர்களின் வலலதேத்தில் இந்தப் ேதிவுகள் 

அலனத்தும் இலவசோகபவ கிலைக்கப்கேற்றாலும், 

அவற்லறகயல்லாம் ஒன்றாகத் கதாகுத்து ebook reader போன்ற 

கருவிகளில் ேடிக்கும் விதத்தில் ோற்றித் தரும் பவலலலய இந்தத் 

திட்ைம் கசய்கிறது. 

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com


தற்போது ேக்கள் கேரிய அேவில் tablets ேற்றும் ebook readers 

போன்ற கருவிகலே நாடிச் கசல்வதால் அவர்கலே 

கநருங்குவதற்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்ோக அலேயும். 

நகல் எடுப்ேலத அனுேதிக்கும் வலலதேங்கள் ஏபதனும் தமிழில் 

உள்ேதா? 

உள்ேது. 

பின்வரும் தமிழில் உள்ே வலலதேங்கள் நகல் எடுப்ேதிலன 

அனுேதிக்கின்றன. 

1. www.vinavu.com 

2. www.badriseshadri.in 

3. http://maattru.com 

4. kaniyam.com 

5. blog.ravidreams.net 

எவ்வாறு ஒர் எழுத்தாேரிைம் Creative Commons உரிேத்தின் கீழ் 

அவரது ேலைப்புகலே கவளியிடுோறு கூறுவது? 

இதற்கு பின்வருோறு ஒரு மின்னஞ்சலல அனுப்ே பவண்டும். 

<துவக்கம்> 

உங்கேது வலலத்தேம் அருலே [வலலதேத்தின் கேயர்]. 

தற்போது ேடிப்ேதற்கு உேபயாகப்ேடும் கருவிகோக Mobiles 

ேற்றும் ேல்பவறு லகயிருப்புக் கருவிகளின் எண்ணிக்லக 

அதிகரித்து வந்துள்ேது. 

இந்நிலலயில் நாங்கள் http://www.FreeTamilEbooks.com எனும் 

வலலதேத்தில், ேல்பவறு தமிழ் மின்புத்தகங்கலே கவவ்பவறு 

துலறகளின் கீழ் பசகரிப்ேதற்கான ஒரு புதிய திட்ைத்தில் 

ஈடுேட்டுள்போம். 

இங்கு பசகரிக்கப்ேடும் மின்புத்தகங்கள் ேல்பவறு கணிணிக் 

கருவிகோன Desktop, ebook readers like kindle, nook, mobiles, tablets with 

android, iOS போன்றவற்றில் ேடிக்கும் வண்ணம் அலேயும். 

http://www.vinavu.com/
http://www.badriseshadri.in/
http://maattru.com/
http://www.kaniyam.com/
http://blog.ravidreams.net/
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அதாவது இத்தலகய கருவிகள் support கசய்யும் odt, pdf, ebub, azw 

போன்ற வடிவலேப்பில் புத்தகங்கள் அலேயும். 

இதற்காக நாங்கள் உங்கேது வலலதேத்திலிருந்து ேதிவுகலே 

கேற விரும்புகிபறாம். இதன் மூலம் உங்கேது ேதிவுகள் 

உலகேவில் இருக்கும் வாசகர்களின் கருவிகலே பநரடியாகச் 

கசன்றலையும். 

எனபவ உங்கேது வலலதேத்திலிருந்து 

ேதிவுகலே பிரதிகயடுப்ேதற்கும் அவற்லற மின்புத்தகங்கோக 

ோற்றுவதற்கும் உங்கேது அனுேதிலய பவண்டுகிபறாம். 

இவ்வாறு உருவாக்கப்ேட்ை மின்புத்தகங்களில் கண்டிப்ோக 

ஆசிரியராக உங்களின் கேயரும் ேற்றும் உங்கேது வலலதே 

முகவரியும் இைம்கேறும். பேலும் இலவ “Creative Commons” 

உரிேத்தின் கீழ் ேட்டும்தான் கவளியிைப்ேடும் எனும் 

உறுதிலயயும் அளிக்கிபறாம். 

http://creativecommons.org/licenses/ 

நீங்கள் எங்கலே பின்வரும் முகவரிகளில் கதாைர்பு ககாள்ேலாம். 

e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com  

FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks 

G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948 

  

நன்றி. 

</முடிவு> 

பேற்கூறியவாறு ஒரு மின்னஞ்சலல உங்களுக்குத் கதரிந்த 

அலனத்து எழுத்தாேர்களுக்கும் அனுப்பி அவர்களிைமிருந்து 

அனுேதிலயப் கேறுங்கள். 

முடிந்தால் அவர்கலேயும் “Creative Commons License”-ஐ 

அவர்களுலைய வலலதேத்தில் ேயன்ேடுத்தச் கசால்லுங்கள். 

கலைசியாக அவர்கள் உங்களுக்கு அனுேதி அளித்து 

அனுப்பியிருக்கும் மின்னஞ்சலல 

http://creativecommons.org/licenses/
mailto:freetamilebooksteam@gmail.com
https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948


freetamilebooksteam@gmail.com எனும் முகவரிக்கு அனுப்பி 

லவயுங்கள். 

ஓர் எழுத்தாேர் உங்கேது பவண்டுபகாலே ேறுக்கும் ேட்சத்தில் 

என்ன கசய்வது? 

அவர்கலேயும் அவர்கேது ேலைப்புகலேயும் அப்ேடிபய 

விட்டுவிை பவண்டும். 

ஒருசிலருக்கு அவர்களுலைய கசாந்த முயற்சியில் மின்புத்தகம் 

தயாரிக்கும் எண்ணம்கூை இருக்கும். ஆகபவ அவர்கலே நாம் 

மீண்டும் மீண்டும் கதாந்தரவு கசய்யக் கூைாது. 

அவர்கலே அப்ேடிபய விட்டுவிட்டு அடுத்தடுத்த எழுத்தாேர்கலே 

பநாக்கி நேது முயற்சிலயத் கதாைர பவண்டும். 

மின்புத்தகங்கள் எவ்வாறு அலேய பவண்டும்? 

ஒவ்கவாருவரது வலலத்தேத்திலும் குலறந்தேட்சம் 

நூற்றுக்கணக்கில் ேதிவுகள் காணப்ேடும். அலவ 

வலகப்ேடுத்தப்ேட்பைா அல்லது வலகப்ேடுத்தப் ேைாேபலா 

இருக்கும். 

நாம் அவற்லறகயல்லாம் ஒன்றாகத் திரட்டி ஒரு கோதுவான 

தலலப்பின்கீழ் வலகப்ேடுத்தி மின்புத்தகங்கோகத் 

தயாரிக்கலாம். அவ்வாறு வலகப்ேடுத்தப்ேடும் மின்புத்தகங்கலே 

ேகுதி-I ேகுதி-II என்றும் கூை தனித்தனிபய பிரித்துக் ககாடுக்கலாம். 

தவிர்க்க பவண்டியலவகள் யாலவ? 

இனம், ோலியல் ேற்றும் வன்முலற போன்றவற்லறத் தூண்டும் 

வலகயான ேதிவுகள் தவிர்க்கப்ேை பவண்டும். 

எங்கலேத் கதாைர்பு ககாள்வது எப்ேடி? 

நீங்கள் பின்வரும் முகவரிகளில் எங்கலேத் கதாைர்பு ககாள்ேலாம். 

• email: freetamilebooksteam@gmail.com 

• Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks 

• Google 

Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948 

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com
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இத்திட்ைத்தில் ஈடுேட்டுள்ேவர்கள் யார்? 

குழு – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/ 

Supported by 

• Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org 

• Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/ 

http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
http://www.fsftn.org/
http://www.yavarkkum.org/

